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V7 radardetektor
Használati utasítás
- Ezen eszköz használata nem biztosítja a sofőröknek és utasaiknak a balesetmentes közlekedést. Ez
csupán arra szolgál, hogy figyelmeztesse a sofőröket, ha radart észlel.
- Ne kísérelje meg a beállításokat menet közben megváltoztatni, mert közlekedési balesetet okozhat.
- A tápfeszültségnek 12V-nak kell lennie.
- Ne helyezze a terméket nedves, sós vagy olajos környezetbe, vagy ahol áramütés veszélye
fenyegethet. Ne helyezze a terméket hosszabb ideig a műszerfalra magas hőmérséklet esetén.
- Ne szedje szét a készüléket. Kérjük, használja a termékhez mellékelt tartozékokat, hogy elkerülje az
előre nem látható károkat.
- A járművezetők és az összes felhasználótól elvárható, hogy a termék használata közben vegyék
figyelembe a figyelmeztetéseket, és tartsák be a hatályos törvényeket!
Csomagtartalom:
- radardetektor
- tápkábel
- tapadó pad
Funkciók:
- +: a gomb megnyomásával növelheti a hangerőt
- M: válthat a városi és az autópálya-mód között
- -: ezzel a gombbal csökkentheti a hangerőt.
A termék minden beállításhoz automatikus alapértelmezett tárolási funkcióval rendelkezik.
Az új termék alapértelmezett beállítása:
- a hangerő a maximumon van
- a képernyő a legfényesebb
- autópálya-módban van
Városi mód: A városi üzemmódban jelzi a mozgó jeleket. Nyomja meg a + gombot a hangjelzés 10
másodpercenként történő jelentéséhez, és visszaáll az alapértelmezett értékre, amikor a mozgásjel
eltűnik.
Autópálya-mód: Ez az alapértelmezett beállítás. A fenti specifikáció az aktuális használati állapot
alapján módosítható.
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Áramellátás on/off
Termék ki/bekapcsolása
PND kapcsolódás
szöveges jelentés mód
PND mód

Hangbeállítás
Fogadási mód
Városi üzemmód

Autópálya-mód
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Dugja be a szivargyújtós töltőbe a tápkábelt, és indítsa be a motort.
Dugja a másik végét a készülékbe, így bekapcsolódik.
Ha áramra rakta, hangjelzést hall „GPS radar készülék elindult, a
radar jeleket sikeresen érzékeli”
Miután a dupla végű mini USB csatlakozik a radar detektorhoz és a
GPS-hez, sikeresen érzékeli a radar jeleket.
Amikor a radardetektor felismeri a rögzített, vagy mobil
sebességmérő jeleit, szöveges tájékoztatást ad.
Amikor a radardetektor felismeri a rögzített, vagy mobil
sebességmérő jeleit,, automatikusan átadja a jeleket, és vizuális
jelentést ad.
Röviden nyomja meg a kapcsolót a hangerő beállításához. A
hangerő nagy, közepes, és alacsony opcióval rendelkezik.
Röviden nyomja meg a gombot, hogy váltson a városi és az
autópálya-mód között.
Városi módban a készülék a különböző forrásból származó jeleket is
érzékeli, a folyamat automatikusan elemzi a jelentéskészítést,
amely alkalmas arra, hogy rögzítse a város átfogó sebességmérési
rendszerét
A termék minden alkalommal jelentést tesz, amikor a jelet nagy
érzékenységgel fogadja.

KATTINTSON IDE A TERMÉKÉRT!

HASONLÓ TERMÉKEK
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